
 
 

 

Domingo de Páscoa 2019 
Para abrir o apetite... 

 Escolha entre as nossas opções da linha Festa Fácil disponíveis no site 

www.casadossabores.com.br ou solicite uma sugestão. 

 

Entradas 
 

 

 Brie quente com ervas frescas e castanha de caju ao azeite. R$ 155,00/un. 

 Quiche grande de queijo gruyère com presunto cru e sálvia.  R$ 95,00/un. 

 Quiche grande de bacalhau com alho poro e queijo parmesão.  R$ 105,00/un. 

 Salada de cuscuz marroquino com alho poro, limão siciliano e pimentões confitados 

(pedido mínimo de 500g). R$ 89,00/kg. 

 Salada de massa Conchiglioni com camarão, aipo, vagem manteiga e tomates ao 

molho de iogurte com hortelã (pedido mínimo de 500g). R$ 85,00/kg.  

 

Pratos Principais 
 

 Pedido mínimo de 500g por prato. 

 

 Bacalhau Espiritual (bacalhau sobre purê de batata com cenoura e gratinado com 

purê de pão com catupiry). R$ 298,00/kg. 

  Lombo de bacalhau com crosta de batatas em lâminas ao azeite com azeitonas 

pretas. R$ 298,00/kg. 

 Bacalhau em lascas acebolado com azeitonas verdes e batatas baroa e inglesa em 

lâminas. R$ 295,00/kg. 

 Filé de Tilápia assado com molho de camarão com alcaparras. R$ 145,00/ kg. 

 Salmão Assado com amêndoas laminadas ao molho suave de laranja. R$ 169,00/kg. 

 Mini Cubos de Mignon ao molho de café. R$ 165,00/kg. 

 Filé mignon intercalado com carpaccio de pupunha ao molho escuro perfumado com 

limão siciliano. R$ 185,00/kg. 

 Medalhão de mignon ao molho de mostarda em grão com tomates assados.  

R$ 175,00/kg. 

 Lombo de Porco recheado com linguiça artesanal e banana da terra ao seu molho 

escuro. R$ 120,00/kg. 

 

Acompanhamentos 
 

Pedido mínimo de 500g por prato. 

 

 Arroz com lentilhas e ervas frescas. R$ 72,00/kg. 

 Batatas gratinadas com cogumelos Paris e Shitake ao molho branco. R$ 78,00/kg. 

 Mousseline de mandioquinha com provolone. R$ 78,00/kg. 

 Arroz de castanhas. R$ 65,00/kg. 
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 Nhoque tricolor ao molho branco com vinho branco e camarões. R$ 110,75/kg. 

Pedido mínimo de 1,0kg de massa. Importante: para cada quilo de massa, acompanha 

750ml de molho. 

 Ravioli de ricota com nozes ao molho de gorgonzola. R$ 110,50/kg. 

Pedido mínimo de 1,0kg de massa. Importante: para cada quilo de massa, acompanha 

750ml de molho. 

 Queijo Parmesão ralado. R$ 65,00/kg. 

Para adoçar o paladar 
 

 

 Cheesecake com geleia artesanal de morango. R$ 115,00/un. 

 Trança folhada de maçã com passas brancas e pretas ao aroma de canela.   

(pedido mínimo de 500g ou múltiplo). R$ 68,00/kg. 

 Torta Mousse de Maracujá. R$ 145,00/kg.  

 Torta mousse de 3 chocolates com nozes e avelãs torradas. . R$ 150,00/kg.  

 Mini Degustação. Copinhos de vidro ou mini porcelanas recheados. Pedido mínimo de 

6un por tipo. Porção individual de 70g cada. 

Creme de Chocolate amargo com chantilly. R$ 5,20/un. 

Mousse de limão com marshmallow e farofa crocante. R$ 5,20/un. 

Doce de leite com mascarpone e amêndoas laminadas. R$ 5,20/un. 
 

Importante 
 

 

 Encomendas serão aceitas até às 18:00 do dia 17/04. 

 No domingo, dia 21 de abril, as entregas serão feitas das 8:00 às 12:00. 

 Toda alimentação será entregue em material descartável, porcelana ou material em 

vidro. Material sob consignação a ser recolhido ou devolvido. 

 Taxa de entrega (recolhimento incluso): 

o Gávea: R$ 10,00 

o Jd. Botânico / Leblon / Ipanema / Humaitá / Botafogo: R$ 30,00 

o Copacabana / Leme / Flamengo / Glória / Catete: R$ 40,00 

o Barra / Recreio: R$ 50,00 

o Freguesia / Taquara / Jacarepaguá: R$ 75,00 

o Outros bairros, sob consulta. 

 A Casa dos Sabores oferece também, para o seu conforto, mão de obra, materiais e 

bebidas. Solicite-nos para um orçamento, dúvidas ou outras sugestões! 

 

 

Feliz Páscoa! 
 

 

 
 

Telefones: 21 22949295 / 22743595 

atendimento@casadossabores.com.br 

Rua Professor Manoel Ferreira 89 / loja M - Gávea. 
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